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Despre românii din Valea 
Timocului, din relatările făcute 
pe site-urile de ştiri, se pot afla 
prea puţine lucruri şi majori-
tatea dintre ele de natură con-
flictuală. Cu totul altceva este 
să îi cunoşti pe aceşti români 
la ei acasă.

Cu binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Patriarh Daniel 
şi la invitaţia Preasfinţitului 
Părinte Daniil al „Daciei Fe-
lix”, am participat la hramul 
bisericii din Malainiţa, care 
este Sărbătoarea „Sfinţilor Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil”, pe 
stil vechi, iar după calendarul 
nostru coincide cu Praznicul 
„Intrării în Biserică a Mai-
cii Domnului”. Împreună cu 
Maica Stareţă Iustina, de la 
Mânăstirea „Sfânta Ana” din 
Orşova şi cu un grup de maici 
de la această mânăstire, foarte 
de dimineaţă am trecut „Porţile 
de Fier”, care unesc Serbia cu 
România pe deasupra apelor 
Dunării şi ne-am îndreptat spre 
Malainiţa. A fost prima vizită 
de acest fel, fără a cunoaşte 
exact unde vom merge sau 
ce vom afla acolo. Dimineaţa 
s-a arătat încântătoare, prin 
strălucirea zorilor de zi care 
începeau să descopere ochilor 
noştri frumuseţea de negrăit 
a acestor locuri din bazinul 
dunărean şi a satelor prin care 
treceam, majoritar româneşti, 
după cum aveam să aflăm mai 
târziu. Malainiţa este o locali-
tate aflată la aproximativ 90 de 
kilometri de Porţile de Fier şi la 
10 kilometri de oraşul Negotin, 
o localitate răspândită pe o su-
prafaţă de 10-15 kilometri, ca şi 
satele noastre de la munte, deşi 
forma de relief unde ea e situată 
este o zonă deluroasă.

Pe o colină acoperită de 
covorul frunzelor îngălbenite 
şi în lumina razelor de soa-
re ale unei frumoase zile de 
toamnă, am făcut cunoştinţă 
cu biserica din Malainiţa, de 
dimensiuni mai mici, dar foarte 
frumoasă, nouă şi împodobită 
cu pictură interioară, cu două 

Românii din Valea Timocului şi Valea Moravei
cruci pe acoperiş, dar fără 
cupolă, pentru că atunci când 
s-a început construirea ei lăsa 
să se înţeleagă faptul că acolo 
va fi vorba doar despre o casă 
şi nu de o biserică. Crucile 
care s-au aşezat pe acoperiş, 
precum şi clopotniţa care s-a 
înălţat alături, cu două clopote 
care răsună frumos în liniştea 

locurilor, au consfinţit destina-
ţia firească a acestei zidiri: un 
locaş de cult închinat Domnu-
lui, pregătit pentru românii din 
Valea Timocului.

Până la momentul începe-
rii Sfintei Liturghii am făcut 
cunoştinţă cu Părintele Boian 
Alexandrovici, de data aceasta 
aflat în „mediul său natural”, 
lângă biserica ctitorită pe pă-
mântul părinţilor săi, dar şi 
cu oamenii veniţi la slujba 
hramului, de vârste diferite, 
care aduseseră colacii pregătiţi 
pentru hram, după un frumos 
obicei tradiţional la dreptmări-
torii creştini din Serbia, preluat 
şi de către români. Preasfinţitul 
Părinte Daniil ne-a întâmpinat 
cu cuvintele: „vă aşteptăm 
de două sute de ani”, arătând 
bucuria Preasfinţiei Sale şi a 
credincioşilor pe care îi păsto-
reşte de a fi împreună. Bucurie 
pe care au putut să o trăiască de 
mai multe ori în anul acesta, cu 
ocazia altor vizite episcopale 

făcute de ierarhi din România, 
din eparhii aflate la graniţa 
de Vest a României, potrivit 
îndemnului Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel şi ale 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române.

A urmat Sfânta Liturghie, pe 
care cei doi ierarhi au săvârşit-o 
împreună cu părintele Boian, 

răspunsurile liturgice fiind 
date de către monahiile de la 
Mânăstirea „Sfânta Ana”. A 
fost impresionant felul în care 
părintele Boian a rostit în graiul 
românilor din Valea Timocului 
ecteniile şi rugăciunile de la 
Sfânta Liturghie, citite după 
aceeaşi carte de cult pe care o 
aveam şi noi, dar făcând pe loc, 
în minte, adaptarea lor la graiul 
respectiv. Este remarcabil fap-
tul că aceşti credincioşi români 
au posibilitatea să se adreseze 
lui Dumnezeu şi să stea de 
vorbă cu preotul lor în limba 
pe care o vorbesc în viaţa de zi 
cu zi, care le-a rămas moştenire 
de la strămoşii lor şi pe care o 
preţuiesc.

După Sfânta Liturghie a ur-
mat rânduiala sfinţirii colacilor, 
potrivit obiceiului pomenit an-
terior. Trebuie să menţionăm şi 
faptul că între românii timoceni 
s-au aflat şi tineri stabiliţi în 
România, unuia dintre aceştia 
oferindu-i un interviu, pentru 

Radio România Internaţional, 
la care lucrează. La acest eve-
niment au participat, de aseme-
nea, Ambasadorul României 
la Belgrad şi Domnul Tudor 
Gheorghe, care susţinuse cu 
o zi înainte un concert pentru 
români, în oraşul Bor.

În după amiaza aceleiaşi 
zile, grupul format din cei 
doi ierarhi şi monahiile de la 
Sfânta Ana s-a deplasat la o 
altă localitate românească din 
Valea Moravei, la Isacova, 
unde o nouă realizare impor-
tantă pentru aceşti români avea 
să umple de bucurie sufletul 
Preasfinţitului Părinte Daniil şi 
ale noastre. Este vorba despre 
o altă biserică care a urmat un 
traseu asemănător celei din 
Valea Timocului: o casă mai 
lungă, pe acoperişul căreia 
tocmai se aşezaseră cele două 
cruci şi care a ajuns la faza de 
clădire cu zidurile tencuite, dar 
şi cu o Sfântă Masă în interior, 
peste care, în aceeaşi seară a 
fost aşezat un acoperământ 
simplu, Sfânta Evanghelie şi 
Chivotul, pe care PS Daniil 
şi-a aşezat engolpionul dăruit 
acestei biserici. Pe un deal din 
apropierea localităţii numite 
Ciupria, din Valea Moravei, 
în urmă cu 6 ani PS Daniil 
a sfinţit o Sfântă Cruce din 
lemn, pe terenul dăruit de moş 
Voinea, un român mai înstărit 
din apropiere. De atunci ipodi-
aconului Teodor Iel Bobului i-a 
fost încredinţată grija săvârşirii 
de rugăciuni pentru credincio-
şii români care s-au strâns în 
jurul acestei Sfinte Cruci, în 
aer liber, atunci când părintele 
Boian Alexandrovici nu putea 
să fie de faţă în acest loc, pentru 
săvârşirea Sfintei Liturghii sau 
a altor rugăciuni, dar şi grija 
de a se ocupa de ridicarea unui 
edificiu, în apropierea Sfintei 
Cruci. În luna august a acestui 
an, PS Daniil a pus piatra de 
temelie a acestei zidiri, care 
urma să fie un centru pasto-
ral-cultural pentru românii 



Românii din Valea Timocului şi Valea Moravei
din împrejurimi, dar care în duminica de 
după Praznicul Intrării în Biserică a Mai-
cii Domnului şi-a descoperit adevărata sa 
identitate: o nouă biserică, de data aceasta 
pentru românii din Valea Moravei, cu hra-
mul Sfinţilor Mucenici Montanus preotul 
şi soţia sa, Maxima, care şi-au dat viaţa 
pentru mărturisirea Domnului Hristos în 
Belgradul de azi, în locul în care râul Sava 
îşi varsă apele în Dunăre.

Deşi descurajaţi de către unii preoţi 
sârbi să participe la slujba de a doua zi, din 
ziua de duminică, numărul românilor veniţi 
din mai multe localităţi, din apropierea 
acestui locaş de cult, a ajuns la aproximativ 
70 de persoane. 

Într-o zi însorită, în care nici măcar 
un nor nu şi-a făcut simţită prezenţa, am 

săvârşit împreună cu PS Daniil al „Daciei 
Felix” şi cu Părintele Protopop Boian 
Alexandrovici, pentru prima dată, Sfânta 
Liturghie în această biserică, la care mo-
nahiile de la Mânăstirea „Sfânta Ana” din 
Orşova au dat din nou răspunsurile liturgi-
ce. În biserică au fost prezenţi credincioşi 
de toate vârstele, care au ascultat cu luare 
aminte rugăciunile Sfintei Liturghii şi au 
înconjurat, împreună cu noi, locaşul de cult 
care a fost binecuvântat prin stropire cu apă 
sfinţită, aşteptând ca de acum înainte să fie 
dusă la bun sfârşit realizarea sa. Pentru ca 
bucuria să fie deplină, la finalul Sfintei Li-
turghii am săvârşit şi Taina Sfântului Botez 
pentru pruncul unei familii de români din 
acele locuri.

Toţi credincioşii participanţi la acest 
eveniment istoric au fost invitaţi să parti-

cipe la o agapă oferită de organizatori sub 
un cort ridicat în apropierea bisericii.

Am petrecut astfel, împreună cu Prea-
sfinţitul Părinte Daniil şi cu toţi invitaţii 
şi păstoriţii Preasfinţiei Sale, două zile de 
neuitat în mijlocul credincioşilor români 
din Valea Timocului şi Valea Moravei, 
al căror număr, după mărturia celor pe 
care i-am întâlnit în aceste două zile, s-ar 
ridica la câteva sute de mii, dacă nu chiar 
la un milion, mulţumind lui Dumnezeu 
pentru toate darurile Sale de care ne-am 
împărtăşit în aceste zile şi bucurându-ne de 
faptul că aceşti români, însetaţi de cuvântul 
lui Dumnezeu, pot să îl asculte de acum 
înainte şi în limba strămoşilor lor.

† Siluan
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Române din Ungaria

(Urmare din pag. întâi)

Vom spune despre îngeri că sunt într-un 
anumit fel trupeşti în comparaţie cu firea 
imaterială şi netrupească a dumnezeirii, 
aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: 
„sunt şi Trupuri cereşti şi trupuri pămân-
teşti” (1 Cor. 15, 40), cele din urmă fiind 
materiale. Desigur, îngerii nu au nicide-
cum trupuri materiale propriu-zise, dar 
întrucât sunt într-o oarecare măsură cu 
putinţă de identificat, deci de „definit”, se 
spune uneori despre ei că au „trupuri”.

În psalmi găsim: „Cel ce faci pe înge-
rii Tăi duhuri, şi pe slugile Tale pară de 
foc” (Ps. 103, 5). Fiind duhuri slujitoare, 
minţile netrupeşti „se trimit spre slujbă 
pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii” 
(Evr. 1, 14) şi celor care sunt „popor ales, 
preoţie împărătească, neam sfânt”. Când 
îngerii sunt trimişi de sus de Dumnezeu 
să slujească poruncii Sale pe pământ, ei 
părăsesc cetele cereşti şi, după părerea 
generală, vin aproape de noi, cei din lume. 
Potrivit adevărului, în comparaţie cu firea 
cea dumnezeiască necreată şi cu totul 
netrupească, îngerii se arată cuprinşi între 
anumite margini, iar faţă de noi sunt cu 
totul netrupeşti, necuprinşi şi nevăzuţi.

Există deci o gradaţie, iar corporalitatea 
înţeleasă astfel, ca limitare în comparaţie 
cu Dumnezeu cel absolut nelimitat, nu e 
o corporalitate în sensul unei materialităţi 
mai subţiri. Ci o spiritualitate cu putere de 
manifestare mai restrânsă şi deci mai defi-
nită. Îngerii se adună în jurul Sfintei Mese 
din smeritele noastre biserici pământeşti, 
îngenunchează cu noi umplând altarul 
cu prezenţa lor invizibilă, „dorind să se 
îndulcească de dumnezeiasca şi Sfânta 
Liturghie şi să vadă chipul Sfintei Jertfe”, 
după cum spun unele rugăciuni. 

În timpul vieţii Sale pe pământ, îngerii 
erau mereu în preajma lui Hristos. Tot 

Slujirea îngerească
astfel în Sfânta Liturghie, sunt împreună 
cu El şi noi ştim că ei se află în mijlocul 
nostru. Astfel, ei „au alăute şi năstrape 
de aur pline de tămâieri care sunt rugă-
ciunile sfinţilor” (Apoc. 5, 8) şi cădelniţe 
de aur „ca să aducă (tămîie) împreună cu 

Soborul Sfinţilor Arhangheli, Muzeul 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, sec. 

XVII–XVIII.
rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul 
de aur dinaintea tronului” lui Dumnezeu 
(Apoc. 8,3). 

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că noi, 
creştinii, curăţiţi prin apă şi sfinţiţi cu Du-
hul Sfânt, dacă am lua aminte la conştiinţa 
noastră, după primirea botezului având 
totodată şi înger păzitor, am putea şti întot-
deauna voia lui Dumnezeu aşa cum o ştiau 
primii oameni înainte de cădere, deoarece 
prin botez se reface chipul lui Dumnezeu 
în om şi se curăţeşte conştiinţa, aceasta 

din urmă fiind legată şi de îngerul păzitor.
Sfântul Ioan Scărarul vorbeşte despre 

conştiinţă astfel: „Conştiinţa este cuvânt şi 
dare în vileag din partea îngerului păzitor, 
celui dat nouă la botez”. Noi, oamenii, 
putem întuneca iarăşi chipul lui Dumne-
zeu din noi, însă avem înger păzitor, iar 
conştiinţa noastră este cuvântul lui. Ţine 
de voia noastră să ne supunem conştiinţei 
sau să o neglijăm. „Conştiinţa este cartea 
firească a poruncilor dumnezeieşti: cel 
care o citeşte în chip lucrător primeşte 
experienţele ocrotirii dumnezeieşti”, spu-
ne Sfântul Marcu Ascetul. Iată că tocmai 
îngerul păzitor este cel care ne dă putinţa 
de „a citi în chip lucrător” în cartea legilor 
fireşti.

Datori suntem deci cu multă trezvie, 
căci cunoaşterea atrage după sine respon-
sabilitatea. Însuşi Domnul a spus că „dacă 
lor nu le-ar fi fost arătate acestea, atunci 
ei păcat nu ar avea” (In. 15, 24)

Atunci când aceste lucruri ne sunt 
arătate şi credem lor, noi stăm în adevăr 
şi, prin îngeri – pe care Sfinţii Părinţi îi 
caracterizează ca fiind slujitori, conlocui-
tori şi vecini ai omului –, înţelegem Cine 
este Hristos şi recunoaştem dumnezeirea 
Lui, care purta în El o altă formă a con-
ştiinţei.

Cum vor trăi drepţii „ca îngerii lui 
Dumnezeu” (Mat. 22, 30)? Dacă ne vom 
aminti ca de unul dintre cele mai impor-
tante principii ale vieţii noastre că „în noi 
trebuie să fie aceleaşi simţăminte ca şi în 
Hristos Iisus” (Filip. 2, 5), gândul nostru 
va coincide cu ceea ce ne vestesc minţile 
cele curate ale Puterilor cereşti prin glasul 
subţire al conştiinţei şi cu ceea ce cuprind 
poruncile dumnezeieşti.

Rasofora Rafaila Oancea
Mânăstirea Nera



15 octombrie – La Oradea a fost 
semnat un contract între Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria şi 
SC Granitex Internaţional SRL, în 
vederea achiziţionării materialului 
necesar pentru înlocuirea pardoselii 
Catedralei, prin sprijinul obţinut de 
Episcopie din partea Departamen-
tului pentru Relaţiile cu Românii de 
Pretutindeni de la Bucureşti.

16 octombrie – Ierarhul Giulei 
a participat la şedinţa Sinodului 
Mitropolitan, de la Timişoara, 
care a stabilit candidaţii pentru 
nou-înfiinţata Episcopie a Devei 
şi Hunedoarei, aceştia fiind PS 
Gurie Gorjeanul şi PS Daniil al 
Daciei Felix. Tot în acelaşi scop, la 
Reşedinţa Mitropolitană a avut loc 
şi o consultarea reciprocă a mem-
brilor Sinodului Mitropolitan, cu 
membrii Adunării Eparhiale a noi 
Eparhii, stabilindu-se să fie propuşi 
Sfântului Sinod, spre alegere, ace-
eaşi candidaţi.

17 octombrie – La Şcoala Ge-
nerală „Lucian Magdu” din Bătania 
s-a organizat un concurs de recitare 
de poezie dedicat memoriei poe-
tului şi regizorului român Lucian 
Magdu, eveniment organizat de 
Asociaţia „Lucian Magdu” şi Auto-
guvernarea Românească Locală. În 
cadrul acestui concurs au participat 
elevi de la mai multe şcoli bilingve, 
sau unde limba română se predă ca 
limbă străină, precum şi mai multe 
cadre didactice şi elevi din Româ-
nia. La eveniment a fost prezent şi 
Ierarhul Giulei, PS Siluan.

18 octombrie – PS Siluan a 
slujit Sfânta Liturghie la biserica 
din Bătania, împreună cu Preotul 
paroh Ilie Ciocan şi cu alţi clerici 
de la Centrul Eparhial şi din Româ-
nia. Răspunsurile liturgice au fost 
date de un grup de tineri psalţi, de 
la Facultatea de Teologie din Arad, 
la slujbă participând şi o delegaţie 
din România.

19 octombrie – La Centrul 
Eparhial, Ierarhul locului l-a primit 
pe Domnul Consul General Ioan 
Fodoreanu, în legătură cu venirea 
un cor de la Zalău, pentru perioa-
da Postului Crăciunului şi cu alte 
probleme, pe Părintele Protopop de 
Dobriţân, Origen Sabău, referitor la 
o manifestare culturală, organizată 
la Episcopie cu oaspeţi din Bistriţa 
(comemorare Liviu Rebreanu) şi pe 

23 octombrie – Cu prilejul ani-
versării evenimentelor revoluţiei 
din Ungaria din 1956, PS Siluan a 
participat la serbarea din Centrul 
Giulei şi la depunerea de coroane 
de flori. La acest eveniment au fost 
prezenţi şi Domnul Consul General 
Ioan Fodoreanu şi Domnul Consul 
Vasile Nania, de la Consulatul Ge-
neral al României din Giula.

26 octombrie – De Sărbătoarea 

Evenimente importante din viaţa Episcopiei în anul 2009

Dumnezeul meu, să nu-i părăseşti pe robii Tăi care trăiesc departe 
de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toţi lângă Tine.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de boli uşoare sau 

grave.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi 

trupeşti.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi 

sufleteşti.
Pomeneşte, Doamne, pe conducătorii ţărilor şi ajută-i să conducă 

creştineşte.
Pomeneşte, Doamne, pe copiii care provin din familii cu pro-

bleme.
Pomeneşte, Doamne, pe familiile care au probleme şi pe cei 

divorţaţi.
Pomeneşte, Doamne, pe orfanii din toată lumea, pe toţi cei îndu-

rerati şi nedreptăţiţi în această viaţă, pe văduvi şi pe văduve.
Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei întemnitati, pe anarhişti, pe 

narcomani, pe ucigaşi, pe făcătorii de rele, pe hoţi, luminează-i şi 
ajută-i să se îndrepteze.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei înstrăinaţi.
Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce călătoresc pe mare, pe uscat 

şi prin aer, şi-i păzeşte.

Rugăciunea Cuviosului Paisie Aghioritul pentru lume
Pomeneşte, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfinţiţi ai 

Bisericii şi pe credincioşi.
Pomeneşte, Doamne, toate frăţiile monahale, pe stareţi şi pe 

stareţe, pe monahi şi pe monahii.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt în vreme de război.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt prigoniţi.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt precum păsările 

vânate.
Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care şi-au lăsat casele şi servi-

ciile lor şi se chinuiesc.
Pomeneşte, Doamne, pe săraci, pe cei fără casă şi pe refugiaţi.
Pomeneşte, Doamne, toate popoarele, să le ţii în braţele Tale, să 

le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzeşti de orice rău 
şi de război. Şi iubita noastră ţară, zi şi noapte să o ţii la sânul Tău, 
să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzeşti de orice rău 
şi de război.

Pomeneşte, Doamne, familiile chinuite, părăsite, nedreptăţite, 
încercate şi dăruieşte-le lor milele Tale cele bogate.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli 
sufleteşti şi trupeşti.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne 
rugăm pentru ei.

de la mânăstirile din Moldova, 
organizată de Muzeul „Ţăranul 
Român” din Bucureşti.

27 octombrie – Cu ocazia 
hramului Ocrotitorului Catedralei 
Patriarhale şi al Bucureştilor, 
„Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou 
din Basarabi”, pe podiumul special 
amenajat, langă Catedrala Patri-
arhală, a avut loc, sub protia PF 
Părinte Patriarh Daniel, Sfânta Li-
turghie, la care au coliturghisit În-
alţi Ierarhi oaspeţi: Mihail al Vienei 
şi a toată Austria, reprezentantul 
Patriarhiei Ecumenice şi Vasile al 
Elasonei, reprezentantul Bisericii 
Ortodoxe a Greciei, precum şi 
membrii Sfântului Sinod al Biseri-
cii Ortodoxe Române. Cu această 
ocazie, ÎPS Mihail a dăruit pentru 
Catedrala Patriarhală, din partea 
Patriarhiei Ecumenice, o părticică 
din moaştele Sfântului Ierarh Va-
sile cel Mare. La Sfânta Liturghie 
au fost prezenţi reprezentanţi ai au-
torităţilor locale şi centrale de stat, 
membrii ai Consiliului Naţional 
Bisericesc şi ai Adunării Eparhiale 
a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi alţi 
invitaţi. După Sfânta Liturghie, 
în „Sala Festivitas” a Palatului 
Patriarhal a avut loc aniversarea a 
2 ani de la înfiinţarea Centrului de 
Presă Basilica al Patriarhiei Româ-
ne. În „Aula Magna” a Palatului 
Patriarhal, în prezenţa PF Părinte 
Patriarh Daniel şi a celorlalţi Ie-
rarhi, s-a desfăşurat cea de a 2-a 
ediţie a concursului coral: ”Tineri, 
lăudaţi pe Domnul”, organizat de 
Sectorul Teologic-Educaţional al 
Patriarhiei Române, în colaborare 
cu alte instituţii, la toate aceste 
evenimente fiind prezent şi Ierahul 
Giulei, PS Siluan.

28 octombrie – În prezenţa PF 
Daniel în Catedrala Patriarhală s-a 
oficiat slujba de Te Deum, la care 
au participat membrii ai Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
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Ana Ruja din Micherechi, dicutând 
despre orele de religie şi întâlniri cu 
tinerii din Micherechi.

20 octombrie – PS Siluan a vi-
zitat împreună cu Domnul Consul 
General Ioan Fodoreanu şi cu Pă-
rintele Consilier Bisericesc Calinic 
Covaci localitatea Medgyesegyhá-
za, Şcoala Generală cu clasele 1-8, 
din localitate şi Primăria, prilej cu 
care s-au întâlnit cu Preşedintele 
Autoguvernării Româneşti Locale, 
Domnul Daniel Negrea şi cu Dom-
nul Primar Nagy Béla. A asistat 
la o oră de limba română pentru 
elevii care învaţă această materie 
şi a vizitat Grădiniţa din localitate 
şi locul pe care Primăria Oraşului îl 
pune la dispoziţie pentru construi-
rea unei biserici, pentru românii din 
Medgyesegyháza.

„Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir şi Ocrotitorul 
Tesalonicului”, sub protia ÎPS 
Mihail, Mitropolitul Vienei, Ie-
rarhul Giulei, alături de alţi ierarhi 
ai Bisericii Ortodoxe Române şi a 
delegaţiei din Grecia care a adus 
la Bucureşti mâna Sfântului Vasile 
cel Mare, au oficiat Sfânta Litur-
ghie. Cu această ocazie, la cererea 
PF Părinte Patriarh Daniel, au mai 
fost aduse la Bucureşti Moaştele 
Sfântului Grigorie Teologul şi ale 
Sfântului Grigorie al Nyssei, care 
împreună cu moaştele Sfântului 
Dimitrie cel Nou din Basarabi şi 
ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena, au fost scoase spre închinare 
credincioşilor. Mai mulţi ierarhi au 
participat, în aceeaşi zi, la o expozi-
ţie de icoane şi obiecte bisericeşti, 
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ne, între care s-a numărat şi Chiri-
arhul Giulei, PS Siluan. În Aula 
„Teoctist Patriarhul” a avut loc şe-
dinţa solemnă a Sfântului Sinod cu 
tema: „Anul comemorativ-omagial 
2009, al Sfântului Vasile cel Mare 
şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”, 
la care au fost prezentate cele mai 
importante manifestări, cu caracter 
religios-duhovnicesc şi cultural, or-
ganizate în acest an de eparhiile din 
ţară şi din străinătate ale Patriarhiei 
Române. Au fost prezentate, de 
asemenea, manifestările organizate 
de eparhiile din Mitropolia Mun-
teniei şi Dobrogei şi Mitropolia 
Olteniei, cu ocazia împlinirii a 650 
de existenţă a Mitropoliei Ţării Ro-
mâneşti, fiind lansat, cu acest pri-
lej, albumul: ”Domnitori şi Ierarhi 
ai Ţării Româmeşti – Ctitoriile şi 
mormintele lor”, apărut recent la 
Editura „Cuvântul Vieţii”, a Mi-
tropoliei Munteniei şi Dobrogei. 
Şedinţa solemnă a fost încheiată 
cu vernisarea unor expoziţii de 
fotografii pe temele menţionate, 
în sala Europa Christiana.

29 octombrie – La Reşedinţa 
Patriarhală, sub protia PF Patriarh 
Daniel s-a ţinut şedinţa de lucru a 
Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române. Au fost aleşi noi 
ierarhi în Sfântul Sinod: pentru 
scaunul nou-înfiinţatei Episcopii a 
Devei şi Hunedoarei, a fost ales PS 
Gurie Gorjeanul; ca Episcop-Vicar 
al Episcopiei Râmnicului a fost 
ales Pr. Arhim. Emilian Nica; iar 
la Bucureşti au fost aleşi doi Epi-
scopi-Vicari Patriarhali, Pr. Arhim. 
Varlaam Merticariu (fost Vicar 
Administrativ al Arhiepiscopiei 
Iaşilor şi Preşedinte al Comisiei 
Liturgice a Mitropoliei Moldovei), 
cu titulatura de Ploieşteanul şi Pr. 
Arhim. Ieronim Creţu (fostul Su-
perior al Aşezămintelor Româneşti 
din Ţara Sfântă şi de la Iordan), cu 
titulatura de Sinaitul. Au fost luate 
şi alte hotărâri ale Sfântului Sinod, 
între care menţionăm trecerea 
Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria şi a Episcopiei „Daciei 
Felix”, a românilor ortodocşi din 
Serbia, sub jurisdicţia Patriarhiei 
Române.

30 octombrie – PS Siluan a ofi-
ciat Sfânta Liturghie la Mânăstirea 
Robaia din Arhiepiscopia Arge-
şului şi Muscelului. După aceasta 
a vizitat atelierul de croitorie al 
Mânăstirii Robaia, biserica veche 
a Mânăstirii Corbii de Piatră şi o 
altă biserică de lemn, din Curtea 
de Argeş.

31 octombrie – Ierarhul Giulei, 
PS Siluan, a săvârşit slujba de sfin-
ţire a unei Troiţe de lemn, ridicată 
lângă vechiul cimitir românesc din 
Bichişchaba, reintrat în posesia 

parohiei româneşti din Bichişchaba 
prin grija Preotului paroh, Consili-
erul Economic Teodor Marc, care 
s-a îngrijit şi de executarea Troiţei. 
La acest eveniment au participat 
Domnul Consul General Ioan 
Fodoreanu, Domnul Gheorghe 
Gros, Preşedintele Autoguvernării 
Româneşti Locale şi alţi reprezen-
tanţi ai Instituţiilor româneşti din 
Ungaria.

şi icoane din bisericile „Madona 
Dudu” şi Catedrala Arhiepiscopală 
cu hramul „Sfântul Mare Muce-
nic Dumitru” din Craiova. După 
amiază a fost primit la Reşedinţa 
Episcopală din Severin de către 
PS Nicodim al Severinului şi Stre-
haiei. A doua zi, PS Siluan a oficiat 
Sfânta Liturghie în Paraclisul de la 
demisolul noii Catedrale Episco-
pale din Severin. După slujbă, cei 

din Giula, Ioan Fodoreanu, Preşe-
dintele Autoguvernării Româneşti 
din localitate şi alţi invitaţi.

9 noiembrie – Cu ocazia Praz-
nicului Sfântului Ierarh Nectarie 
Taumaturgul din Eghina, PS Siluan 
al Giulei a săvârşit Sfânta Liturghie 
în Paraclisul Episcopal cu hramul 
„Sfînta Treime” din Giula.

10 noiembrie – PS Siluan îm-
preună cu Pr. Consilier Economic 
Teodor Marc au efectuat o vizită de 
lucru la biserica din Jaca, unde s-au 
întâlnit cu Preotul paroh Cosmin 
Pop, cu Directorul Oficiului Mo-
numentelor Istorice din Dobriţân 
şi cu şefii firmei de construcţii, 
pentru a prelua lucrarea de înlocu-
ire a acoperişului acestei biserici, 
realizată prin sprijin financiar de 
la Secretariatul de Stat pentru Culte 
de la Bucureşti.

14 noiembrie – Întâistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Române din 
Ungaria, PS Siluan, a participat 
la aniversarea a 60 de ani de la 
înfiinţarea Liceului Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Giula şi la 
manifestarea intitulată „Înâlnirea 
Generaţiilor”. Răspunzând invita-
ţiei Direcţiunii Liceului Romanesc 
din Giula, la acest moment aniver-
sar a fost din nou alături de românii 
din Ungaria şi Preasfinţitul Părinte 
Sofronie, Episcopul Oradiei. La 
eveniment au participat şi Doam-
na Primar a Giulei, Klara Perjesi, 
Domnul Consul General Ioan Fo-
doreanu, Domnul Consul Răzvan 
Ciolcă de la Segedin, reprezentanţi 
ai Universităţii „Aurel Vlaicu” şi 
„Vasile Goldiş” din Arad, de la 
instituţiile româneşti din Giula şi de 
la alte instituţii sau şcoli româneşti 
înfrăţite din România. După un 
bogat şi frumos program cultural 
susţinut de către corul românesc 
„Pro Muzica” din Giula şi elevii 
Liceului „Nicolae Bălcescu”, cei 
din prima generaţie şi cei mai mici 
dintre elevii de azi ai liceului au 
sădit un pom care a fost sfinţit de 
către Ierarhul locului, dimpreună 
cu un monument reprezentativ 
sculptat în lemn de către sculptorul 
Szabo Jeno din Giula. În a doua 
parte a manifestării s-a vernisat 
o expoziţie de icoane, tablouri şi 
alte realizări grafice ale Maestru-
lui Ştefan Oroian din Giula, şi ale 
altor artişti, absolvenţi ai Liceului 
Românesc. S-a vernisat, de ase-
menea şi expoziţia fotografică şi 
o colecţie de portrete literare ale 
unor personalităţi ale comunităţii 
româneşti din Giula, realizate şi 
publicate în „Foaia Românească” 
de către profesorul Cornel Muntea-
nu din Baia Mare, care a prezentat 
şi cartea „Literatura românilor din 
Ungaria”.

1 noiembrie – Cu ocazia hra-
mului, Sărbătoarea „Sfinţilor Ar-
hangheli Mihail şi Gavriil”, PS 
Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească la biserica din Miche-
rechi, împreună cu Preotul paroh 
Ioan Bun şi cu alţi clerici de la 
Centrul Eparhial.

3 noiembrie – Cu ocazia ani-
versării zilei de naştere, PS Siluan, 
împreună cu un grup de credincioşi 
din Giula au făcut o vizită Preasfin-
ţitului Părinte Episcop Sofronie al 
Oradiei, adresându-i felicitările 
cuvenite.

4 noiembrie – PS Siluan a 
primit la Reşedinţa Episcopală 
un grup de tineri din Micherechi, 
în vederea organizării de către 
aceştia a unei colecte pentru aju-

torarea unor familii mai sărace 
din România, cu ocazia Sfintelor 
Sărbători ale Naşterii după Trup 
a Domnului.

5-6 noiembrie – Ierarhul Giulei 
a făcut o vizită la Facultatea de 
Teologie din Craiova, după care 
s-a închinat la Sfintele Moaşte 

doi ierarhi au vizitat Protopopiatul 
Severin Nord, Sfânta Mânăstire 
Cerneţ şi alte biserici noi, aflate în 
construcţie, din Severin.

7 noiembrie – PS Siluan a 
săvârşit Sfânta Liturghie la Cate-
drala Episcopală din Giula şi Sfânta 
Taină a Botezului, împreună cu 
Pr. Consilier Bisericesc Calinic 
Covaci, pentru copila Maria Berill 
Boc din Giula.

8 noiembrie – Cu prilejul hra-
mului, a sărbătorii „Soborului 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, Chiriarhul Giulei a ofi-
ciat Sfânta Liturghie Arhierească 
în biserica ortodoxă română din 
Chitighaz, împreună cu Părintele 
paroh Florin Olteanu şi Părintele 
Alexandru Petruşe de la Spitalul 

Municipal din Arad. La slujbă au 
participat şi credincioşi din Arad şi 
din localitatea Vladimirescu, împo-
dobind atmosfera Sfintei Liturghii 
cu cântarea în comun şi pricesne 
frumoase. La această sărbătoare au 
fost prezenţi şi Doamna Primar a 
localităţii, Domnul Consul General 
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